
PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie, 

przeprowadzonego w dniu 19.05.2021r. 

 

Przyjęty początek obrad: 

 

Zebranie jest zwołane na 19.05.2021 z poniższą agendą: 

1. Otwarcie zebrania godzina 18.30, 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (w formie zdalnej - zdolności zebrania 

Rady Rodziców do podejmowania uchwał) - 10 min, 

3. Wymiana bieżących uwag na temat funkcjonowania szkoły z punktu widzenia rodziców 

w okresie pandemii - 20 min 

4. Inne tematy – 40 min, 

5. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców – 5 min, 

6. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 19.45). 

 

AD1  

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie w formie 

zdalnej o godz.18.45 

 

AD2 

W chwili sprawdzania obecności zatwierdzono 39 osób na 68 

 

AD3 

a.  

Omówienie problemu z naborem do klas 1 dzieci z szkolnej zerówki. 

Pani Dyrektor występowała dwukrotnie z prośbą o utworzenie dodatkowej klasy do 

Burmistrza. 

Rodzice zostali poinformowani, że nie ma możliwości utworzyć dodatkowej klasy dla tych 

dzieci. 

16.06.2021 wg harmonogramu mają ukazać się wolne miejsca i rekrutacja uzupełniająca 

(procedura elektroniczna) 

 

b. 

Kiermasz – Rada Rodziców rekomenduje, aby ze względów bezpieczeństwa kiermasz 

przesunąć na kolejny rok szkolny. 

40 osób z 41 obecnych zagłosowało za tym, żeby kiermasz się nie odbył. 

 

 

 



AD4 

-  Planowany remont w budynku B (50% w bieżącym roku) w następnych  latach kolejne 

etapy. W 2023 remont w budynku B powinien całkowicie się zakończyć. 

- Omówienie problemu mieszania klas po skończonej 3 klasie.  

- Wybór chętnej osoby do wspólnego kontynuowania i wprowadzanie w akcję Ekomol. 

- Omówienie sprawy klas sportowych kolejnych roczników. 

- Nowy nauczyciel od fizyki ma bardzo pozytywne opinie.  

- Omówienie sytuacji z zapowiadanymi sprawdzianami, niestawieniem ocen 6,  

sprawdzaniem wiedzy od początku roku lub semestru, poprawy z klasówek realizowane 

na przerwie obiadowej oraz zeszytów ćwiczeń itp. Wszystkie sprawy konkretnie opisane 

do przekazania Pani Dyrektor aby zgodnie z założeniami wyjaśniła z nauczycielami 

konkretne sytuacje.  

 

AD5 

Nie ustalono konkretnego terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców 

 

AD6 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców 

po godz. 21.30 

 

 


